
 

Finansējuma saņēmēja maiņa (vērtēšanas veidlapa) 

Jāsaskaņo ar AI. 

Nosacījumi FS un iesniedzamie 

dokumenti: 
Piezīmes 

*FS jābūt atbilstīgam MK not. 606. 3 

nodaļā un 4. pielikumā noteiktajiem 

parametriem:                         

MK not. 15.punkts: Projekta iesniedzējs ir ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas saskaņā ar pārvaldes 

lēmumu, pārvaldes līgumu vai pašvaldības un kapitālsabiedrības 

līgumu (atkarībā no projekta iesniedzēja juridiskā statusa) sniedz 

ūdenssaimniecības pakalpojumus projekta teritorijā. 

Projekta iesniedzēja īpašumā ir visa infrastruktūra 

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai 

atbilstoši pašvaldības un kapitālsabiedrības noslēgtajam 

līgumam, ja projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība. 

*Jāpamato FS maiņas lietderība un 

nepieciešamība:        
maiņas iemeslu apraksts (piemēram, ekonomiski izdevīgāk, komunālās saimniecības reorganizācija pašvaldībā utt.) 

*Jāpierāda un jāizvērtē izmaiņu ietekme 

uz projekta iznākuma un rezultāta 

rādītājiem: 

jāsniedz apliecinājums, ka nemainīsies plānotie/sasniegtie rādītāji vai jānorāda izmaiņas, skaidrojot to ietekmi uz projekta mērķi. 

*Jāpamato (jāpierāda) un jāsniedz 

informācija par jaunā FS finanšu un 

institucionālo kapacitāti projekta 

realizācijai un noteikto mērķu 

sasniegšanai/ rezultātu 

uzturēšanā:                                   

jāsniedz informācija par to vai būs būtiskas izmaiņas attiecībā uz plānotajiem projekta finanšu rādītājiem, tai skaitā izmaiņas 

plānotajos ieņēmumos un izdevumos - ja plānotas būtiskas izmaiņas, jāsniedz aktualizēta projekta finanšu analīze (projektiem 

virs 1. milj. EUR); 

*Paziņojums par pakalpojumu sniegšanas 

uzsākšanu. 
  

*Pašvaldības lēmums par FS maiņu, ja 

attiecināms: 

t.sk. Pašvaldībai jāpieņem lēmums par kapitālsabiedrības dibināšanu, kā arī jānosaka esošā pakalpojumu sniedzēja tiesību un 

saistību pārņemšanas termiņš, paredzot to atbilstošu, lai jaunais pakalpojumu sniedzējs līdz noteiktajam termiņam paspētu veikt 

visas nepieciešamās darbības pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. skatīt. 10.punktu)  



*Līgums ar pašvaldību / pašvaldības 

lēmums par ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu: 

SIA - līgums, kurā noteikts: 
Pašvaldība vai tās iestāde - pārvaldes lēmums, kurā 

noteikts: 

- konkrēts sniedzamais ūdenssaimniecības sabiedriskais 

pakalpojums; 

- konkrēts sniedzamais ūdenssaimniecības sabiedriskais 

pakalpojums; 

- prasības ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 

uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minēto 

pakalpojumu vai pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši 

konkrētajam pakalpojumam noteiktajām prasībām; 

- ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

teritorija; 

- līguma darbības laiks; - ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifs. 

- ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

teritorija; 

  

- ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 

piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības; 

  

- iespējas saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – 

investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – 

un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu 

aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības 

(kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un 

atmaksāšanai. 

  

*Licence par tiesībām sniegt sabiedrisko 

pakalpojumu: 

satur informāciju par termiņu, teritoriju, tarifiem - sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties līdzīgas saistības 

vienlaikus pret vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā 

(licences darbības zona) un nosaka sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem sabiedriskos 

pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktajiem 

tarifiem. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija piešķir 30 

dienu laikā. 



*Informācija par tarifa izmaiņām - 1) 

apstiprināti jaunie tarifi  / 2) informācija 

par veco tarifu izmantošanu pārejas 

periodā / 3) informācija par veco tarifu 

piemērošanu jaunajās teritorijās: 

Sab.pakalp. regulēšanas 

komisijas apstiprināti tarifi. 

Apstiprināti tarifi - (likumā Par 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem 19.p.) Sabiedrisko 

pakalpojumu tarifus regulējamās 

nozarēs sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēji aprēķina 

saskaņā ar noteikto tarifu 

aprēķināšanas metodiku un pēc 

savas iniciatīvas vai regulatora 

pieprasījuma iesniedz 

regulatoram aprēķināto tarifu 

projektus kopā ar tarifu aprēķina 

projektā minēto tarifus veidojošo 

izmaksu pamatojumu; 

Jaunizveidotā Pašvaldības 

SIA pārņemot tiesības 

(piemērot tarifus) un 

pienākumus (nodrošināt 

pakalpojumus)  no vecās 

pašvaldības aģentūras ir 

tiesīga izmantot jau 

apstiprinātos tarifus, līdz 

brīdim, kad tiek apstiprināti 

jaunie tarifi (tarifi tiek mainīti 

pamatā, tāpēc, ka iepriekš 

bieži pašvaldības ir 

subsidējušas izmaksu 

starpību). 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tarifu 

izskatīšana un apstiprināšana notiek 90 dienu laikā. 

(Termiņš līdz kuram drīkst 

izmantot vecos tarifus- nav 

noteikts). 

*Informācija par darbībām, kas veiktas 

saistībā ar pamatlīdzekļu pārņemšanu: 

Pamatlīdzekļu novērtēšana, lai tos var iekļaut jaunā finansējuma saņēmēja pamatkapitālā un bilancē; (piem., domei jāpalielina 

SIA pamatkapitāls, ieguldot tajā visus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos aktīvus) 


